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IT is al lang onmisbaar geworden voor het verzorgen
van eigentijds onderwijs. Hoe kan u IT uit uw eigen
datacenter en innovatie uit de Cloud samen effectief
organiseren?
Iedere student, docent en bestuurder heeft
te maken met de digitale ontwikkelingen in
het onderwijs. IT wordt steeds onmisbaarder
om goed onderwijs te kunnen verzorgen.
De afgelopen periode hebben de meeste
MBO-instellingen hun IT geconsolideerd
in een eigen datacenter onder centraal
beheer. Inmiddels is de technologie voor de
volgende stap, het op grote schaal afnemen
van IT-diensten uit ‘de Cloud’, beschikbaar en
betaalbaar. De nieuwe technologie belooft
flexibiliteit, stabiliteit en beheersbaarheid
tegen lage kosten. Ook kan de Cloud een
basis bieden om andere innovaties zoals
Bring Your Own Device (BYOD) snel en
veilig in te voeren. Maar niet alle technische
beloften worden altijd waar gemaakt.
Instellingen zullen zich moeten afvragen
in welke mate en in welk tempo zij van
deze nieuwe mogelijkheden gebruik willen
maken. En vooral: is uw (IT-)organisatie wel
voldoende toegerust om met de nieuwe
ontwikkelingen om te gaan? Andere
competenties en andere werkprocessen
dan voorheen worden belangrijk. Uw
IT-afdeling evolueert tot regisseur van de
informatievoorziening. Atos Consulting kan
u daarbij helpen: regie op uw IT.

Trusted partner for your Digital Journey

Geen IT, geen onderwijs

De moderne student is gewend aan IT in zijn
dagelijkse leven. Smartphone en social media
zijn hierin niet meer weg te denken. De student
verwacht dat de school op dat moderne
leven aansluit. De docent verwacht snelle,
betrouwbare en veilige basisvoorzieningen
en IT die daadwerkelijk bijdraagt aan het
onderwijsproces.
Voldoen aan de verwachtingen van student
en docent is niet eenvoudig. Een stabiele
infrastructuur met een beheerste, veilige
samenwerking tussen de IT van de instelling en
de IT van de studenten is een hele uitdaging.
Geen IT, geen onderwijs. En dat terwijl
financiering onder druk staat. Om de kansen
effectief te grijpen zal u als instelling keuzen
moeten maken.

Uw IT-afdeling: van
technisch beheerder
naar regisseur van de
informatievoorziening
voor het onderwijs

Een goede basis is noodzakelijk: een
betrouwbare, snelle, veilige IT infrastructuur.
Dit stelt vragen aan de techniek en de inrichting
van de IT. Maar zeker ook aan de organisatie:
wat willen we, hoe organiseren we het, hoe
besturen we het, wat doen we zelf en wat laten
we aan leveranciers over, waar willen we naar
toe, wat kost het, wat mag het kosten en wat
levert het op?
De meeste instellingen hebben hun IT nu
grotendeels in eigen beheer. Voorheen was dat
per locatie, maar in de meeste MBO-instellingen
is de IT de afgelopen jaren goeddeels
gecentraliseerd in één datacenter, beheerd door
een centrale IT-afdeling of een SSC: een beter
beheerste en meer kosteneffectieve oplossing
dan de versnippering van vroeger.
Technologie maakt nu echter een nieuw
leveringsmodel mogelijk. Al veel langer worden
specifieke applicaties als SaaS oplossingen
vanuit de Cloud afgenomen, maar de laatste
jaren zijn ook basisdiensten als opslag,

Regie op uw IT
rekenkracht en complete virtuele werkplekken
vanuit de Cloud leverbaar. Niet zonder haken
en ogen, maar vaak wel veiliger, goedkoper en
betrouwbaarder dan het eigen datacenter kan
hopen te leveren. Alleen de internetverbinding
en de lokale hardware blijven in eigen beheer.
En als BYOD wordt omarmd, zelfs het laatste
slechts zeer ten dele.
Voor uw organisatie, en in het bijzonder
voor uw IT-afdeling, zijn de gevolgen van
het omarmen van de Cloud groot. Sommige
(technische) vaardigheden en functies raken
achterhaald. Op andere competenties wordt
juist een groter beroep gedaan. Sommige
werkprocessen verdwijnen, andere winnen aan
belang. Uw IT-afdeling zal meer de rol krijgen
van brug tussen onderwijs en IT-markt. Dat
vereist een andere aansturing, maar ook andere
kennis en kunde.
Hoe zorgt u ervoor dat de student, docent en
medewerker de IT-ondersteuning krijgen die
ze nodig hebben? Hoe ‘praat’ de IT-organisatie
met de student, docent en medewerker?
Hoe worden hun behoeften vertaald naar
IT-oplossingen? En, hoe worden de IToplossingen uiteindelijk naar tevredenheid
geïmplementeerd?

Uw agenda, onze agenda

Atos Consulting richt zich bij uitstek op de
inrichting en besturing van de IT-functie in
organisaties. In tal van sectoren staan wij onze
opdrachtgevers bij in het opstellen van visie op
IT op bestuursniveau, tot aan het inrichten van
IT-processen voor en samen met uw IT-afdeling.
Dat doen wij voor de allergrootste internationale
organisaties, maar ook voor kleine: altijd met
oog voor uw specifieke uitdagingen. Wij kennen
daarbij de IT-uitdagingen van het onderwijs.
Zo hielpen wij recent een aantal
toonaangevende instellingen in het MBO en
VO met het opstellen van informatiebeleid,
het doorlichten van de IT en het ontwerpen
en realiseren van een effectieve IT-organisatie,
klaar voor de nieuwe tijd.
Het moederbedrijf Atos heeft daarnaast,
als top-3 IT-dienstverlener in Europa, alle
technische en functionele kennis in huis over
de Cloud, Datacenters, BYOD, Security en Safety,
Business Intelligence en ieder andere voor u
belangrijke IT-ontwikkeling. Atos Consulting kan
helpen uw IT organisatie robuust en daarmee
toekomstbestendig te maken.

atos.net

Over Atos Consulting

Atos Consulting is een internationale
toonaangevende business- en IT-consultancy
organisatie met wereldwijd meer dan 1.500
gedreven professionals. Wij realiseren met u
toekomstvaste efficiency, wendbaarheid en
een betere topline. Onze sleutel tot succes
is de koppeling van de juiste strategie,
procesinrichting en innovatie met ICT.
Wij zijn gedreven om samen met u en uw
medewerkers deze uitdaging te verwezenlijken.
Onze relaties vinden ons toonaangevend
in implementatiekracht en het tonen van
commitment.
Atos Consulting is een zelfstandig onderdeel
van Atos, een internationale IT-dienstverlener
met een jaaromzet van 11 miljard euro. Het
bedrijf biedt werk aan ruim 93.000 collega’s
in 71 landen. Atos focust op het aanbieden van
zakelijke technologie die kanten vooruit helpt
en hen in staat stelt hun onderneming van de
toekomst te creëren. Atos is de wereldwijde
IT-partner voor de Olympische Spelen en
Paralympische Spelen en staat genoteerd
aan de Paris Eurolist Market. Atos opereert
onder de namen Atos, Atos Consulting,
Atos Worldline en Atos Worldgrid.

De nieuwe
IT-afdeling: brug
tussen onderwijs
en IT-markt.

Meer informatie
Neem contact op met:
Atos Consulting
Burgemeester Rijnderslaan 30
1185 MC Amstelveen
Telefoon: +31 (0)88 265 8254
Marjolein Wenderich, Associate Partner
Rien Gouweloos, Principal Consultant
Of bekijk onze referenties op:
www.atosconsulting.nl

Hoe kunnen wij u van dienst zijn?

IT beleid
Wat heeft het onderwijs aan IT nodig en hoe zorgen we dat die IT er komt?

IT doorlichting en verbetering
Hoe staat onze IT er voor en hoe gaan we die doelgericht verbeteren?

IT Besturing & Organisatie
Hoe kan ik mijn IT effectief besturen en inrichten?

IT Operational Excellence
Hoe kunnen wij onze IT-processen optimaal inrichten op effectiviteit en efficiëntie?

Architectuur
Wat is onze visie over toekomstige diensten, processen, applicaties en infrastructuur?

Leveranciersmanagement
Hoe kiezen en coördineren wij onze IT-leveranciers?

Atos, the Atos logo, Atos Consulting, Atos Worldgrid, Worldline, BlueKiwi, Bull, Canopy the Open Cloud Company, Yunano, Zero Email, Zero Email Certified and The Zero
Email Company are registered trademarks of the Atos group. January 2015 © 2015 Atos

